เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

ก

แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จัดทาขึ้นตามตัวชี้วดั และมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน
สาหรับครู ผสู ้ อน แบบฝึ กเสริ มทักษะนี้จดั ทาขึ้นโดยเรี ยงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
จนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ออกแบบการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รี ยน สามารถเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ แบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก การลบและการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้จดั แบ่งเนื้อหา
ออกเป็ น 7 เรื่ อง ดังนี้
เล่ม 1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
เล่ม 2 การลบทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
เล่ม 3 โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม
เล่ม 4 โจทย์ปัญหาการลบทศนิยม
เล่ม 5 การคูณทศนิยม
เล่ม 6 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
เล่ม 7 การบวก ลบ และคูณระคนของทศนิยม
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะนี้ จะมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เห็นความก้าวหน้าของตนเอง
ได้อย่างเป็ นระบบ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์สูงขึ้น
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ปรึ กษา และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุ ง
พัฒนารู ปแบบ และเนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มทักษะฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ และถูกต้องสาเร็จด้วยดี
กิตติพล ดวงแก้ว

ข

หน้ า
คานา
สารบัญ
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้/สาระการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู ้ที่ 1.1
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.1.1
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.1.2
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.1.3
ใบความรู ้ที่ 1.2
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.2.1
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.2.2
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.2.3
ใบความรู ้ที่ 1.3
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.3.1
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.3.2
แบบฝึ กเสริ มทักษะที่ 1.3.3
แบบทดสอบหลังเรี ยน
แบบบันทึกคะแนน
บรรณานุกรม

ก
ข
ง
จ
ฉ
1
3
7
9
10
11
15
18
19
20
23
24
25
27
29
30

ค

31
32
33
45

ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน

เปิ ดหน้าต่อไปครับ

ตั้งใจเรี ยนนะครับ

ง

แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์เล่มนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและฝึ กทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ โดยนักเรี ยนจะได้รับประโยชน์จากแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้ ด้วยการปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด
1. นักเรี ยนอ่านคาชี้แจงและศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ก่อนลงมือทา
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้จากแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ให้เข้าใจก่อนแล้วจึง
ลงมือทาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ให้ครบทุกข้อ
4. เมื่อนักเรี ยนมีปัญหาในกิจกรรมใด ให้ซกั ถามครู ได้ทนั ที
5. เมื่อทากิจกรรมตามแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์เสร็จแล้ว ให้นกั เรี ยน
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยทาด้วยความซื่อสัตย์ไม่ลอกจากเพื่อน
6. เมื่อนักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แล้วไม่ถูกต้องหรื อไม่เข้าใจในเนื้อหาใด
ให้ทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมก่อน แล้วจึงทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเมื่อเรี ยนจบบทเรี ยน
เพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรี ยน
7. นักเรี ยนควรทาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์น้ ีดว้ ยความตั้งใจ มีความพยายาม
ในการเรี ยนรู ้ และที่สาคัญควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น

ตามมาเลยค่ะ

จ

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

ตัวชี้วดั
ค 1.2 ป.5/2 บวก ลบ คูณ และการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คาตอบเป็ นทศนิยม
ไม่เกินสองตาแหน่ง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ค 6.1 ป.5/1 ใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.5/2 ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.5/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม

ฉ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้ านความรู้
เมื่อกาหนดโจทย์การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งให้ นักเรี ยนสามารถ
หาคาตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
2. ด้ านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
- การแก้ปัญหา
- การให้เหตุผล
3. ด้ านคุณลักษณะ
- ทางานอย่างเป็ นระบบ
- มีความรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้
 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ง
- การบวกทศนิยมที่ไม่มีการทด
- การบวกทศนิยมที่มีการทด
- การบวกทศนิยมสามจานวน

1

10 คะแนน เวลา 10 นาที

คาชี้แจง

1. ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง
2. แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
1. 4.5  9.05 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 1.355
ค. 13.55

ข. 13.10
ง. 135.5

2. 0.3  0.5 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 0.2
ค. 3.5

ข. 0.8
ง. 5.3
มีค่าตรงกับข้อใด

3.
ก. 0.2
ค. 0.5

ข. 0.3
ง. 0.7

4. 0.6  0.18 มีคาตอบเป็ นทศนิยมกี่ตาแหน่ง
ก. 1 ตาแหน่ง
ค. 3 ตาแหน่ง

ข. 2 ตาแหน่ง
ง. 4 ตาแหน่ง

5. 6.28  2.72 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 0.09
ค. 8.100

ข. 8.90
ง. 9.00
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6. (1.02  0.5)  0.7 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 1.07
ค. 1.22

ข. 1.12
ง. 2.22

7. 1.34  (2.67  4.06) มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 3.78  1.32
ค. 3.36  3.47

ข. 1.15  4.35
ง. 3.5  4.57

8. 14.10  (18.5  63.24) มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 95.84
ค. 77.34

ข. 81.74
ง. 32.60

9. 15.50  4.50 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 10.00
ค. 20.00

ข. 11.00
ง. 21.00

10. 5.75  3.50 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 9.25
ค. 17.40

ข. 11.65
ง. 17.90

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ทาได้
.......คะแนน

3

เรื่ อง การบวกทศนิยมที่ไม่ มีการทด
ทบทวนทศนิยมหนึ่งตาแหน่ ง
พิจารณารู ปสี่ เหลี่ยมต่อไปนี้

รู ปสี่ เหลี่ยม 1 รู ป ถูกแบ่งออกเป็ น 10 ส่ วนเท่า ๆ กัน
แต่ละส่ วนเป็ น 1 ใน 10 ของรู ป
1 ใน 10 เขียนแสดงด้วยทศนิยม 0.1
0.1 เป็ นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ ง
0.1 อ่านว่า ศู นย์ จุดหนึ่ง
จุดที่อยูร่ ะหว่าง 0 กับ 1 เรี ยกว่า จุดทศนิยม

ส่ วนที่ระบายสี เป็ น 3 ใน 10 ของรู ป
3 ใน 10 เขียนแสดงด้วยทศนิยม 0.3
0.3 เป็ นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ ง
0.3 อ่านว่า ศู นย์ จุดสาม
ดังนั้น 0.1 และ 0.3 เป็ นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ ง
เพราะมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัว

4

ทบทวนทศนิยมสองตาแหน่ ง
พิจารณารู ปสี่ เหลี่ยมต่อไปนี้

รู ปสี่ เหลี่ยม 1 รู ป ถูกแบ่งออกเป็ น 100 ส่ วนเท่า ๆ กัน
แต่ละส่ วนเป็ น 1 ใน 100 ของรู ป
1 ใน 100 เขียนแสดงด้วยทศนิยม 0.01
0.01 เป็ นทศนิยมสองตาแหน่ ง
0.01 อ่านว่า ศู นย์ จดุ ศู นย์หนึ่ง

ส่ วนที่ระบายสี เป็ น 35 ใน 100 ของรู ป
35 ใน 100 เขียนแสดงด้วยทศนิยม 0.35
0.35 เป็ นทศนิยมสองตาแหน่ ง
0.35 อ่านว่า ศู นย์ จุดสามห้ า
ดังนั้น 0.01 และ 0.35 เป็ นทศนิยมสองตาแหน่ ง
เพราะมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมสองตัว

5

การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ งทีไ่ ม่ มกี ารทด
การหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่งที่ไม่มีการทด ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 ใช้ ภาพ
0.3  0.4 =

ส่ วนที่ระบายสี แดงเป็ น 0.3 ของรู ป
ส่ วนที่ระบายสี เขียวเป็ น 0.4 ของรู ป
รวมส่ วนที่ระบายสี แดงและสี เขียวเป็ น 0.7 ของรู ป
ดังนั้น 0.3  0.4 = 0.7

วิธีที่ 2 การบวกทศนิยมโดยวิธีต้งั บวก
0.3  0.4 =
วิธีทา
0.3

0.4
0.7
ตอบ ๐.๗

คาตอบที่ได้
ควรมากกว่า 0.5
แต่นอ้ ยกว่า 1
เปิ ดหน้าต่อไป
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วิธีที่ 1 ใช้ ภาพ
0.15 + 0.32 =

ส่ วนที่ระบายสี เหลืองเป็ น 0.15 ของรู ป
ส่ วนที่ระบายสี ฟ้าเป็ น 0.32 ของรู ป
รวมส่ วนที่ระบายสี เหลืองและสี ฟ้าเป็ น 0.47 ของรู ป
ดังนั้น 0.15  0.32 = 0.47
วิธีที่ 2 การบวกทศนิยมโดยวิธีต้งั บวก
0.15 + 0.32 =
วิธีทา
0. 1 5

0. 3 2
0. 4 7

คาตอบที่ได้
ควรน้อยกว่า 0.5

ตอบ ๐.๔๗

สรุป การบวกทศนิยม ใช้หลักการเดียวกับการบวกจานวนนับ
คือ นาจานวนที่อยูใ่ นหลักเดียวกันมาบวกกัน

7

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.1.1
จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนระบายสี แถบสี่ เหลี่ยมและหาผลบวกทศนิยมให้ถูกต้อง
(ข้อละ 2 คะแนน)
ตัวอย่ าง

0.5  0.3 =

ดังนั้น 0.5  0.3 = 0.8
1) 0.2  0.7 =

ดังนั้น 0.2  0.7 =
2) 0.4  0.3 =

ดังนั้น 0.4  0.3 =
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3) 0.3  0.3 =

ดังนั้น 0.3  0.3 =
4) 0.6  0.2 =

ดังนั้น 0.6  0.2 =
5) 0.1  0.4 =

ดังนั้น 0.1  0.4 =

ระบายสี ถูกต้องได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน

หนูทำได้.............คะแนน

9

แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.1.2
จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาชี้แจง

ไม่ยากค่ะ

ให้นกั เรี ยนโยงเส้นจับคู่ผลบวกกับคาตอบให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)
1) 0.7  0.2

ก. 37.79

2) 3.5  2.1

ข. 17.9

3) 13.06  24.53

ค. 1.75

4) 11.4  6.5

ง. 37.59

5) 1.03  0.72

จ. 0.9

เสร็จแล้ว

ฉ. 1.79

ดีใจจัง

ช. 5.6
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
หนูทำได้.............คะแนน
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.1.3
จานวน 10 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนหาผลบวกทศนิยม แล้วเติมคาตอบลงใน
(ข้อละ 1 คะแนน)

1) 0.8 + 0.1

=

2) 3.03 + 1.1 =

3) 4.9 + 2.01

=

4) 0.54 + 1.21 =

5) 0.12 + 1.83 =

6) 1.08 + 3.51 =

7) 1.34 + 5.53 =

8) 6.22 + 7.64 =

9) 8.36 + 7.53 =

10) 11.6 + 7.03 =
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน

หนูทาได้ .............คะแนน

ให้ถูกต้อง

11

เรื่ อง การบวกทศนิยมที่มีการทด
การบวกทศนิยมที่มีการทด ใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจานวนนับ คือ นาจานวน
ที่อยูใ่ นหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ้าผลบวกในหลักใดเป็ นสองหลักให้ทดจานวนที่ครบสิ บไป
รวมกับผลบวกของจานวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือ สามารถหาผลบวกได้ โดยการบวก
ด้วยภาพหรื อวิธีการตั้งบวกเหมือนกับการบวกจานวนนับ ดังนี้
วิธีที่ 1 ใช้ ภาพ
ตัวอย่างที่ 1

0.7  0.8 =


0.7

0.8


1.0

0.5

ดังนั้น 0.7  0.8 = 1.5
ส่ วนที่ระบายสี แดงเป็ น 0.7 ของรู ป
ส่ วนที่ระบายสี เขียวเป็ น 0.8 ของรู ป
รวมส่ วนที่ระบายสี แดงและสี เขียวเป็ น 1.5 ของรู ป
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ตัวอย่างที่ 2

1.3  0.9 =
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง


0.90.8
1

1.3


1

0.2

2.0
ดังนั้น 1.3  0.9 = 2.2
ส่ วนที่ระบายสี ฟ้าเป็ น 1.3 ของรู ป
ส่ วนที่ระบายสี เขียวเป็ น 0.9 ของรู ป
รวมส่ วนที่ระบายสี ฟ้าและสี เขียวเป็ น 2.2 ของรู ป

เปิ ด

หน้ า

ต่ อไป

ได้ เลย

ค่ ะ
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วิธีที่ 2 การบวกทศนิยมโดยวิธีต้งั บวก
สามารถหาผลบวกโดยการบวกทศนิยมตามแนวตั้ง โดยการบวกทศนิยม
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
ต้องตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1

1.7  3.5 =
วิธีทา

1 . 7

30 . 5
50 . 2

อย่าลืมใส่
จุดทศนิยมด้วยนะ

๕.๒
0
หรื อ หาผลบวกตามแนวนอน ดังนี้ 1.7  3.5 = 5.2
0
0 ่สมเหตุสมผล
5.2 เป็ นคาตอบที
ตอบ

เพราะ 1  3 = 4 และ 0.7  0.5 > 1
ดังนั้น คาตอบที่ได้ควรมากกว่า 5 แต่นอ้ ยกว่า 6
ตัวอย่างที่ 2
กกก

วิธีทา

16.38  9.74 =
1 6 . 3 8

9 . 7 4
2. 6 . 1 2

ตอบ ๒๖.๑๒
หรื อ หาผลบวกตามแนวนอน ดังนี้ 16.38  9.74 = 26.12
26.12 เป็ นคาตอบที่สมเหตุสมผล
เพราะ 16  9 = 25 และ 0.38  0.74 > 1
ดังนั้น คาตอบที่ได้ควรมากกว่า 26 แต่นอ้ ยกว่า 27
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ตัวอย่างที่ 3

39.45  0.99 =

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
39.45

0.99
40.44
ตอบ ๔๐.๔๔

วิธีทา

หรื อ หาผลบวกตามแนวนอน ดังนี้ 39.45  0.99 = 40.44
40.44 เป็ นคาตอบที่สมเหตุสมผล
เพราะ 39 + 0 = 39 และ 0.45 + 0.99 > 1
ดังนั้น คาตอบที่ได้ควรมากกว่า 40 แต่นอ้ ยกว่า 41

สรุป
การบวกทศนิยมทีม่ กี ารทด ใช้ หลักการเดียวกันกับการบวกจานวนนับ คือ
นาจานวนทีอ่ ยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกัน ถ้ าผลบวกในหลักใดเป็ นสองหลักให้ ทด
จานวนทีค่ รบสิ บไปรวมกับผลบวกของจานวนในหลักถัดไปทางซ้ ายมือ
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.2.1

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาชี้แจง

ตัวอย่ าง

ให้นกั เรี ยนระบายสี แถบสี่ เหลี่ยม และเติมคาตอบที่ถูกต้อง
(ข้อละ 2 คะแนน)
0.6  0.5 =




ดังนั้น

0.6  0.5 = 1.1

1) 0.4  0.8 =




ดังนั้น.......................................................................................
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2) 0.6  0.9 =
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง




ดังนั้น.......................................................................................
3) 0.9  0.2 =




ดังนั้น.......................................................................................
4) 0.5  0.9 =




ดังนั้น.......................................................................................
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5) 0.8  0.8 =
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง




ดังนั้น.......................................................................................

ระบายสีถูกต้องได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน

เยีย่ มทุกคนเลย
แบบนี้ตอ้ งยกนิ้วให้ค่ะ
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.2.2

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนหาผลบวก แล้วนาตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
เติมในแผ่นป้ายแต่ละข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)

1) 8.28  0.44

2) 11.12  22.29

3) 76.57  2.63

4) 1.7  2.37

5) 47.6  35.62
E. 83.22

I. 79.20

L. 4.07

M. 33.41

N. 0.72

O. 7.92

S. 8.72

T. 2.02

1)

2)

3)

4)

ตัวอักษรเรียงกันแล้ว แปลว่ า ...........................
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน

5)
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.2.3
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาชี้แจง

จงแสดงวิธีทา (ข้อละ 2 คะแนน)

1) 0.36  0.56 =
วิธีทา ...........................................
......................................................
......................................................
......................................................
ตอบ..............................................
.
3) 38.25  14.08 =
วิธีทา ...........................................
......................................................
......................................................
......................................................
ตอบ.............................................
5) 125.99  345.83 =
วิธีทา ...........................................
......................................................
......................................................
......................................................
ตอบ.............................................

2) 2.18  3.43 =
วิธีทา ...........................................
......................................................
......................................................
......................................................
ตอบ.............................................
4) 59.17  68.68 =
วิธีทา ...........................................
......................................................
......................................................
......................................................
ตอบ.............................................

แสดงวิธีทาถูกต้องได้ 1 คะแนน
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน
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เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

เรื่ อง การบวกทศนิยมสามจานวน
ทศนิยมสามจานวนที่นามาบวกกัน จะบวกจานวนคู่หน้าหรื อคู่หลังก่อน
แล้วนามาบวกกับจานวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน
พิจารณา
(0.5 + 0.3) + 0.4
กับ
0.5 + (0.3 + 0.4)
(0.5 + 0.3) + 0.4 = 0.8 + 0.4
= 1.2

0.5 + (0.3 + 0.4) = 0.5 + 0.7
= 1.2

ดังนั้น (0.5 + 0.3) + 0.4 = 0.5 + (0.3 + 0.4)
พิจารณา
(9.21 + 2.31) + 0.8
(9.21 + 2.31) + 0.8 = 11.52 + 0.8
= 11.60

กับ

9.21 + (2.31 + 0.8)
9.21 + (2.31 + 0.8) = 9.21 + 2.39
= 11.60

ดังนั้น (9.21 + 2.31) + 0.8 = 9.21 + (2.31 + 0.8)
ทศนิยมสามจานวนที่นามาบวกกัน จะบวกจานวนคู่หน้าหรื อ
คู่หลังก่อน แล้วนามาบวกกับจานวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน
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พิจารณาการบวกทศนิยมสามจานวนในแนวนอน ดังนี้
า 1.7  2.3 ก่อน
พิจารณา 1.7  2.3  1.5 = เล่มที่ 1 การบวกทศนิยนมไม่
นสองตาแหน่ ง
เพราะเกิผลบวก

แนวคิด 1.7  2.3  1.5

= 4.00  1.5
= 5.5

หลักส่ วนสิ บเป็ น 0

ตอบ ๕.๕

ตัวอย่างที่ 1

3.57  2.43  1.30 =

แนวคิด 3.57  2.43  1.30

ตอบ

ตัวอย่างที่ 2

= (3.57  2.43)  1.30
= 6.00  1.30
= 7.30

๗.๓๐

5.67  1.88  2.33 =

แนวคิด 5.67  1.88  2.33

ตอบ

๙.๘๘

= (5.67  2.33)  1.88
= 8.00  1.88
= 9.88
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พิจารณาการบวกทศนิยมสามจานวนในแนวตั้ง ดังนี้
1.4  2.6  เล่3.5มที่ =1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

ตัวอย่ างที่ 1
วิธีทา

1.4

2.6
4.0

3.5
7.5

แนวคิด 1.4  2.6 ก่อน
จะง่ายกว่า
เพราะหลักส่ วนสิ บเป็ น 0
นา 4.0  3.5 = 7.5
ได้ 7.5 เป็ นคาตอบ

ตอบ ๗.๕
ตัวอย่ างที่ 2

0.33  2.68  4.67 =
วิธีทา

0.33

4.67
5.00

2.68
7.68

ตอบ ๗.๖๘

แนวคิด 0.33  4.67 ก่อน
จะง่ายกว่า
เพราะหลักส่ วนสิ บและหลัก
ส่ วนร้อยเป็ น 0
แล้วนา 5.00  2.68 = 7.68
ได้ 7.68 เป็ นคาตอบ

สรุป
ทศนิยมสามจานวนที่นามาบวกกัน จะบวกจานวนคู่หน้ าหรื อคู่หลังก่ อน
แล้ วนามาบวกกับจานวนที่เหลือ ผลบวกย่ อมเท่ ากัน
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.3.1

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง

จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาและหาคาตอบ (ข้อละ 2 คะแนน)
ตัวอย่ าง (0.5  0.9)  0.3 =
วิธีทา (0.5  0.9)  0.3 = 1.4  0.3
= 1.7
ตอบ ๑.๗

1) 1.34  (2.67  4.05) =
วิธีทา 1.34  (2.67  4.05) =………..…..…
=…………....…
ตอบ ……………

3) 75.11  (10.96  12.74) =
2) (11.14  23.67)  35.78 =
วิธีทา (11.14  23.67)  35.78 =………..…..… วิธที า 75.11  (10.96  12.74) =………..…..…
=………..…..…
=………..…..…
ตอบ ……………
ตอบ ……………
4) 35.94  (43.76  57.68) =

5) 3.18  (10.21  0.57) =

วิธีทา 35.94  (43.76  57.68) =………..…..… วิธีทา 3.18  (10.21  0.57) =………..…..
=………..…..…

=………..…..…
ตอบ ……………

ตอบ ……………
แสดงวิธีทาถูกต้องได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.3.2
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ให้นกั เรี ยนเติมทศนิยมลงใน

คาชี้แจง

ตัวอย่ าง

ให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)

(0.5  0.3)  0.8 = 0.5  ( 0.3  0.8)

1)

(0.1  0.9)  2.5 = 0.1  (0.9 

2)

20.03  (71.3  11.26) = (20.03 

3)

(

4)

3.6  ( 4.15  6.09 ) = 4.15  (

5)

18.14  (

)
)  11.26

 20.3)  13.7 = 1.52  ( 20.3  13.7 )


)

 9.7) = 0.1  ( 9.7 

)

ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
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แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.3.3
เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
จานวน 5 ข้ อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน

คาชี้แจง
ตัวอย่ าง

ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาและหาคาตอบ (ข้อละ 3 คะแนน)

7.75  3.25  4.7 =
วิธีทา

7.75

3.25
11.00 
4.70
15.70

ตอบ ๑๕.๗๐

2) 9.49  36.97  8.51 =
วิธีทา ………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
ตอบ ………………..........................

ตอบ

1) 9.53  22.50  12.7 =
วิธีทา ………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
ตอบ ………………..........................

3) 3.5  1.43  46.57 =
วิธีทา ………………..........................
ตอบ
………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
ตอบ ………………..........................
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4) 6.07  18.34  25.5 =

10.02  8.88ยมไม่
 17.3
= าแหน่ ง
เล่มที่ 1 5) การบวกทศนิ
เกินสองต

วิธีทา ………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
ตอบ ………………..........................

ตอบ

วิธีทา ………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
………………..........................
ตอบ ……………….......................... ……………….........

แสดงวิธีทาถูกต้องได้ 2 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน ผิด ได้ 0 คะแนน
ตอบ

จะบวกจานวนคู่หน้า
หรื อคู่หลังก่อน
แล้วนามาบวกกับ
จานวนที่เหลือ
ผลบวกย่อมเท่ากัน
ผลบวกย่อมเท่ากัน
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คาชี้แจง

เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
10 คะแนน เวลา 10 นาที

1. ให้นกั เรี ยนเขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร ก ข ค หรื อ ง ที่เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง
2. แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการบวกทศนิยม
ก. การบวกทศนิยมบวกจากหลักที่มีค่ามากก่อนเสมอ
ข. การบวกทศนิยม ให้บวกหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน
ค. ผลบวกที่ได้จะต้องใส่ จุดทศนิยมให้ตรงกับจุดทศนิยมของตัวตั้งและตัวบวก
ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค
2.



ก. 0.9
ค. 0.36

มีค่าตรงกับข้อใด
ข. 6.3
ง. 0.63

3. 0.7  0.2 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 0.72
ค. 0.27

ข. 0.9
ง. 0.09

4. 0.33  1.51 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 0.84
ค. 1.3351

ข. 1.051
ง. 1.84
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5. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. 2.2  3.3 = 5.55
ค. 3.43  6.32 = 9.75

ข. 4.16  3.2 = 7.18
เล่มที่ 1 การบวกทศนิ
ง. 8.03 ยมไม่
10.6เกิ=นสองต
18.09าแหน่ ง

6. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก. 0.92  0.04
ค. 0.11  1.00

ข. 0.71  3.03
ง. 0.88  0.01

7. 4.6  3.9 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 8.83
ค. 8.9

ข. 9.5
ง. 8.5

8. 0.6  4.57 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 5.17
ค. 4.66

ข. 4.53
ง. 5.13

9. ผลบวกในข้อใดมีค่าเท่ากับ 5.27  0.6
ก. 1.63  3.99
ค. 4.31  1.56

ข. 2.27  3.21
ง. 3.99  2.18

10. ผลบวกในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. 13.01 + 1.92
ค. 8.76 + 6.17

ข. 9.88 + 5.05
ง. 10.25 + 4.18

เกณฑ์ การให้ คะแนน

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
ทาได้
.......คะแนน
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แบบบันทึกคะแนน
เล่มที่ 1 เรื่ อง การบวกทศนิ
เกินสองตาแหน่
เล่มที่ 1ยมไม่
การบวกทศนิ
ยมไม่งเกินสองตาแหน่ ง
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรี ยน
10
หลังเรี ยน
10
ผลพัฒนาการ
หมายเหตุ

หมายเหตุ

ได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน ร้อยละ 70 ขึ้นไป
(7 คะแนนขึ้นไป) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

แบบฝึ กเสริมทักษะที่
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
รวมคะแนน
หมายเหตุ

คะแนนทีท่ าได้

คะแนนเต็ม
10
5
10
10
5
10
10
5
15
80

คะแนนทีท่ าได้

หมายเหตุ

ได้คะแนนแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ แต่ละเล่มร้อยละ 70 ขึ้นไป
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
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เล่มที่ 1 การบวกทศนิยมไม่ เกินสองตาแหน่ ง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ . กรุ งเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1.

ค

6.

ง

2.

ข

7.

ง

3.

ง

8.

ก

4.

ข

9.

ค

5.

ง

10.

ก
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.1.1

1) 0.2  0.7 =

ดังนั้น 0.2  0.7 = 0.9
2) 0.4  0.3 =

ดังนั้น 0.4  0.3 =

0.7

3) 0.3  0.3 =

ดังนั้น 0.3  0.3 =

0.6

34

4) 0.6  0.2 =

ดังนั้น 0.6  0.2 =

0.8

5) 0.1  0.4 =

ดังนั้น 0.1  0.4 =

เปิ ดหน้าต่อไปค่ะ

0.5
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.1.2

1) 0.7  0.2

ก. 37.79

2) 3.5  2.1

ข. 17.9

3) 13.06  24.53

ค. 1.75

4) 11.4  6.5

ง. 37.59

5) 1.03  0.72

จ. 0.9

ไม่ยากค่ะ
ฉ. 1.79

เสร็จแล้ว
ช. 5.6
ดีใจจัง
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.1.3

1) 0.8 + 0.1

=

0.9

2) 3.03 + 1.1 =

4.13

3) 4.9 + 2.01

=

6.91

4) 0.54 + 1.21 =

1.75

5) 0.12 + 1.83 =

1.95

6) 1.08 + 3.51 =

4.59

7) 1.34 + 5.53 =

6.87

8) 6.22 + 7.64 =

13.86

9) 8.36 + 7.53 =

15.89

10) 11.6 + 7.03 =

18.63

เยีย่ มทุกคนเลย
แบบนี้ตอ้ งยกนิ้วให้ค่ะ
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.2.1
1) 0.4  0.8 =




ดังนั้น

0.4  0.8 = 1.2

2) 0.6  0.9 =




ดังนั้น

0.6  0.9 = 1.5
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3) 0.9  0.2 =




ดังนั้น

0.9  0.2 = 1.1

4) 0.5  0.9 =




ดังนั้น

0.5  0.9 = 1.4

5) 0.8  0.8 =




ดังนั้น 0.8  0.8 = 1.6
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.2.2
1) 8.28  0.44

2) 11.12  22.29

3) 76.57  2.63

4) 1.7  2.37

5) 47.6  35.62
E. 83.22

I. 79.20

L. 4.07

M. 33.41

N. 0.72

O. 7.92

S. 8.72

T. 2.02

1)

2)

3)

4)

5)

S

M

I

L

E

ตัวอักษรเรียงกันแล้ว แปลว่ า ยิม้
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.2.3

1) 0.36  0.56 =
วิธีทา
0.36

0.56
0.92

2) 2.18  3.43 =
วิธีทา
2.18

3.43
5.61

ตอบ

ตอบ

๐.๙๒

3) 38.25  14.08 =
วิธีทา
38.25

14.08
52.33
ตอบ

๕๒.๓๓

5) 125.99  345.83 =
วิธีทา
125.99

345.83
471.82
ตอบ

๔๗๑.๘๒

๕.๖๑

4) 59.17  68.68 =
วิธีทา
59.17

68.68
127.85
ตอบ

๑๒๗.๘๕
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.3.1
1) 1.34  (2.67  4.05) =
วิธีทา 1.34  (2.67  4.05) = 1.34  6.72
= 8.06
ตอบ ๘.๐๖

ไม่ยากเลยคะ

2) (11.14  23.67)  35.78 =
วิธีทา (11.14  23.67)  35.78 = 34.81  35.78
= 70.59
ตอบ ๗๐.๕๙

3) 75.11  (10.96  12.74) =
วิธีทา 75.11  (10.96  12.74) = 75.11  23.70
= 98.81
ตอบ ๙๘.๘๑
4) 35.94  (43.76  57.68) =
วิธีทา 35.94  (43.76  57.68) = 35.94  101.44
= 137.38
ตอบ ๑๓๗.๓๘
5) 3.18  (10.21  0.57) =
วิธีทา 3.18  (10.21  0.57) = 3.18  10.78
= 13.96
ตอบ ๑๓.๙๖
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.3.2

1)

(0.1  0.9)  2.5 = 0.1  (0.9  2.5 )

2)

20.03  (71.3  11.26) = (20.03  71.3 )  11.26

3)

( 1.52  20.3)  13.7 = 1.52  ( 20.3  13.7 )

4)

3.6  ( 4.15  6.09 ) = 4.15  ( 3.6

5)

18.14  ( 0.1  9.7) = 0.1  ( 9.7  18.14 )

 6.09 )
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เฉลย
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ 1.3.3
1) 9.53  22.50  12.7 =
เริ่ มข้อ 1 เลยจ้าเด็ก ๆ

วิธีทา

9.53

22.50
32.03 
12.70
44.73

ตอบ ๔๔.๗๓

2) 9.49  36.97  18.51 =
วิธีทา

ตอบ ๖๔.๙๗

9.49

18.51
28.00 
36.97
64.97

3) 3.5  1.43  46.57 =
วิธีทา

ตอบ ๕๑.๕๐

1.43

46.57
48.00 
3.50
51.50
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5) 10.02  8.88  17.3 =

4) 6.07  18.34  25.5 =
6.07

18.34
24.41 
25.50
49.91

วิธีทา

10.02

8.88
18.90 
8.50
27.40

วิธีทา

ตอบ ๔๙.๙๑

ตอบ ๒๗.๔๐

ทุกคนทาได้
ไม่ ยากเลยครับ

เราก็ทาได้
การบวกจานวนสามจานวน
จะบวกคู่ไหนก่อนก็ได้ นะ

เราก็ทาได้

เก่งมากคะ

ครับ

เก่งมากคะ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.

ง

6.

ข

2.

ก

7.

ง

3.

ข

8.

ก

4.

ง

9.

ค

5.

ค

10.

ง

